
GUIA DOCENT

Nom del centre educatiu:

Ubicació:

Any:

EDUCACIO
PEL

FUTUR



CONSELL GENERAL DEL 
CONSORCI DE MUSEUS 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

President d’hono
Ximo Puig  i Ferrer
President de la Generalitat
 
President
Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport
 
Vicepresidents
Joan Ribó Canut
Alcalde de València

César Sánchez Pérez
President de la Diputació 
Provincial d’Alacant

Amparo Marco Gual
Alcaldessa de Castelló de la 
Plana
 
Presidenta de la Comissió 
Cientificoartística
Carmen Amoraga Toledo
Directora General de Cultura 
i Patrimoni de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esport

Vocals
Luis Barcala Sierra
Alcalde d’Alacant

José Pascual Martí García
President de la Diputació 
Provincial de Castelló

Antoni Francesc Gaspar Ramos
President de la Diputació 
Provincial de València

Begoña Martínez Deltell
Representant del Consell 
Valencià de Cultura

M. Carmen Amoraga Toledo
Directora General de Cultura i 
Patrimoni de la 
Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport 
i Presidenta de la Comissió 
cientificotècnica
 

Gerent
José Luis Pérez Pont
 
Secretària
Eva Coscollà Grau
Sotssecretària de la 
Conselleria d’Educació, 
Investigació, 
Cultura i Esport
 
CONSORCI DE MUSEUS 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Direcció – Gerència
José Luis Pérez Pont
 
Adjunta a Direcció 
Susana Vilaplana Sanchis
 
Coordinació d’Exposicions 
Lucía González Menéndez
Isabel Pérez Ortiz
Vicente Samper Embiz

Programes Públics
Eva Domènech López
 
Educació i Mediació
José Campos Alemany
 
Mitjans i Xarxes
Carmen Valero Escribá
 
Administració
Nicolás S. Bugeda Cabrera
Antonio Martínez Palop
Germà Sánchez Eslava

PLANEA COMUNITAT 
VALENCIANA

Consorci de Museus de la 
Comunitat 
Valenciana
José Luis Pérez Pont
Director, Gerent

Direcció General d’Innovació 
Educativa i Ordenació
Margarida Castellano Sanz
Directora General

Coordinació del Node 
Territorial
Clara Boj Tovar
José Campos Alemany

Producció
Miriam Chiva Celades
Jodie Di Napoli Algarra 

RECURS EDUCATIU

Textos
Audrey Lingstuyl 

Disseny i Maquetació
Michael Urrea Montoya

Correcció
Alberto Sáez

Coordinació de l’edició. 
Clara Boj Tovar
José Campos Alemany
Miriam Chiva Celades
Jodie Di Napoli Algarra 

Traducció al valencià
Servei de Traducció i 
Assessorament del Valencià 
de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport. 

Impressió i Enquadernació
Artico digital

PLANEA és una xarxa de centres 
educatius, agents i institucions 
culturals impulsada per la 
Fundació Daniel i Nina Carasso, 
en col·laboració amb Pedagogías 
invisibles, PERMEA i ZEMOS98.

© dels textos: de les autores
© de les imatges: de les autores
© de la present edició: 
Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana, 2021

1ª edició 
ISBN:  978-84-482-6615-8



Principis bàsics

Eines bàsiques

Capítol I: Som humans?

Capítol II: Relats futurs

Capítol III: Centres educatius futurs

Capítol IV: Un futur per al meu centre

Conceptes clau

Referències

4

5

7

15

23

31

38

39

Contingut



4

PRINCIPIS 
BÀSICS

Educació pel futur proposa crear espais educatius que 
conviden a mirar l’emergència ambiental de manera 
interseccional i amb un enfocament optimista, solidari i 
resolutiu. En aquests espais, els participants reflexionen, 
debaten, imaginen i participen activament en la reformulació 
de centres educatius, explorant el seu potencial transformador 
en el context de l’emergència ambiental.

Educació pel futur es divideix en quatre capítols:

Capítol I: Som humans?
Capítol II: Relats futurs
Capítol III: Educació pel món
Capítol IV: Un futur per al meu centre

Cada capítol consisteix en una sèrie de materials dissenyats 
per a realitzar exercicis creatius. Recomanem que, com a 
docent, lliges el capítol complet abans de dur a terme els 
exercicis amb els participants.

En cada un dels capítols hi trobaràs informació clau, així com 
una descripció dels materials i suggeriments per a usar-los. 
Com el seu nom l’indica, aquests últims són suggeriments. 
Una vegada familiaritzat amb el material del capítol, 
podràs adaptar-ne l’ús a les necessitats i possibilitats dels 
participants, el centre educatiu i les teues pròpies.

També hi trobaràs una secció de Tasca, que hauràs de 
completar individualment abans de realitzar  els exercicis amb 
els participants. I una de Registre, que hauràs d’emplenar 
després de fer els exercicis.

#EducaciónPorElFuturo
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El kit es compon dels materials següents:

Cinc jocs de targetes Som humans?, compost per 15 targetes 
cada un.
Un joc de cartes Coses del futur, compost per 36 cartes de tres 
tipus diferents: Futur (12), Cosa (12) i Repte (12). 
Una guia Relats futurs. Aquesta ha de ser fotocopiada per a 
entregar-ne una a cada participant o grup de participants.
Cinc models Estudi de cas diferents.
Un formulari Imaginar centres educatius. Aquesta ha de ser 
fotocopiada per a entregar-ne una a cada grup de participants.
Set formularis Un futur per al meu centre diferents: Edifici (1), 
Classes (1), Estudiants (1), Docents (1), Pla d’estudis (1), Regles 
(1), Relacions (1). Aquests formularis han de ser  fotocopiats per 
a entregar-ne un a cada comissió de treball.
Un model Acord pel futur. Aquest pot ser usat com a model o 
pot ser fotocopiat per a usar a conveniència.
La present guia docent Educació pel futur. 

Aquests materials poden ser enriquits usant els mitjans o 
recursos de què disposen els participants, com ara pàgines 
web, llibres, vídeos, entrevistes, mapes, etc. Els apartats de 
Conceptes clau i Fonts poden ser un bon punt de partida per a 
trobar nous recursos. 

-

-

-

-
-

-

-

-

EINES
BASIQUES

#EducaciónPorElFuturo
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CAPÍTOL I: 
SOMS HUMANS?

RESUM
Aquest capítol proposa una mirada planetària. Tots (humans, 
animals, plantes, microorganismes) som ocupants de la 
mateixa nau espacial: el planeta Terra.
Usem les targetes Som humans? per a generar espais 
reflexius, tant individuals com col·lectius. Cada targeta 
proposa un exercici reflexiu que explora el vincle entre l’ésser 
humà i el planeta, des d’escales  microscòpiques, geològiques 
i astronòmiques.

PREGUNTES PRINCIPALS
Què significa ésser humà? Quin lloc ocupa l’humà en el món?

OBJECTIUS
-Generar espais de reflexió a través d’exercicis de naturalesa 
meditativa.
-Reflexionar individualment i col·lectivament sobre el vincle 
entre l’ésser humà i el planeta.
-Qüestionar oposicions tradicionals com humà-animal i 
natural-artificial.

#EducaciónPorElFuturo



8

MATERIALS
Cinc jocs de targetes Som humans?, compost per 15 
targetes cada un.

SUGGERIMENTS D’ÚS

Individual
Inspira pauses meditatives, en qualsevol moment del dia. 
Tria una targeta i fes el que proposa. Duració recomanada: 
entre 1 i 5 minuts.

Colectivo
Fes pauses reflexives a l’inici de classes  o sessions. Tria 
una targeta i llig-ne el contingut a tots els participants. 
Cada un fa l’exercici que proposa la targeta. Duració 
recomanada: entre 1 i 5 minuts.

Grupal
Reflexiona grupalment. Els participants es reparteixen en 
grups. Cada grup rep un joc de targetes. Cada participant 
tria una targeta i fa individualment l’exercici que proposa. 
Després comparteix la seua reflexió amb la resta del grup. 
Duració recomanada: entre 1 i 2 hores.

Capítol I: Soms Humans?
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Mira la imatge. Observa aquesta fràgil bola 
en la immensitat de l’espai, a penes protegida 
i sostinguda per una atmosfera que sembla 
tan prima com un full de paper. Localitza-hi 
mentalment el teu lloc. Sent com travesses l’espai 
com a passatger de la nau espacial Terra.

Exercici: seu un instant per a pensar en els altres 
passatgers d’aquesta nau espacial. Qui són? 
Com són? 

Taska

Capítol I: Soms Humans?
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1. Com has usat les targetes Som humans??
2. Ha canviat la teua percepció sobre el teu vincle amb la 
resta del planeta? Com?
3. Què t’ha sorprés durant aquest capítol?
4. Què se t’ha dificultat?
5. Hi ha hagut alguna qüestió que consideres significativa? 
Descriu-la

Registre

Capítol I: Soms Humans?
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Date:

#EducaciónPorElFuturo
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CAPÍTOL II: 
RELATS FUTURS

RESUM
Aquest capítol proposa entendre el present mirant el futur. 
Usem el joc de cartes Coses del futur per a generar espais 
imaginatius, tant individuals com col·lectius. Triem almenys una 
carta de cada tipus (Futur, Cosa i Repte) per a imaginar solucions 
creatives a problemes vinculats a l’emergència ambiental. No 
importa si semblen boges!
Posteriorment, usem la guia Relats futurs per a escriure relats 
ambientats en el futur.

PREGUNTES PRINCIPALS
Què és l’emergència ambiental? En què consisteix realment? 
Com podem eixir-ne? 

OBJECTIUS
- Generar espais per a pensar l’emergència ambiental des d’una 
perspectiva optimista, imaginativa, creativa i resolutiva. 
- Introduir el concepte d’emergència ambiental, desglossant 
alguns fenòmens globals als quals aquest es vincula.
- Explorar escenaris presents i futurs, emfatitzant la capacitat de 
canvi de l’ésser humà en aquests.

#EducaciónPorElFuturo
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MATERIALS
-Un joc de cartes Coses del futur, compost per 36 cartes de 
tres tipus diferents: Futur (12), Cosa (12) i Repte (12). 
-Una guia Relats futurs. Aquesta ha de ser fotocopiada per a 
entregar-ne una a cada participant o grup de participants.

SUGGERIMENTS D’ÚS
Individual
Imagina solucions creatives a problemes vinculats a 
l’emergència ambiental. Tria una carta de tipus Futur (1), una 
de Cosa (1) i una de Repte (1) del joc de cartes Coses del futur. 
Després emplena la guia Relats futurs. Duració recomanada: 
entre 1 i 2 hores.

Col·lectiu
Explora reptes específics de l’emergència ambiental. Tria 
almenys una carta de tipus Futur (1-12), totes les cartes 
de Cosa (12) i una de Repte (1). Els participants imaginen i 
proposen solucions creatives i diverses a un sol fenomen 
ambiental. Duració recomanada: entre 1 i 2 hores.

Grupal
Primera sessió: els participants es reparteixen en grups. 
Cada grup rep una carta de Futur (1), una de Cosa (1) i una de 
Repte (1). Després comparteixen idees dins del  grup. Duració 
recomanada: entre 1 i 2 hores.

Segona sessió: cada participant usa la guia Relats futurs per 
a escriure un relat. Després es reuneix  novament amb el seu 
grup per a compartir-lo. Duració recomanada: 2 hores.

Capítol II. Relats futurs
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Taska

Tria una carta de Futur (1) i una de 
Repte (1). Usa-les per a imaginar 
un futur per al teu centre 
educatiu. Després usa aquestes 
preguntes per a escriure un relat 
ambientat en 2051:

Futur: Com és el món d’acord 
amb la carta Futur? Què passa? 
Com es veu? De què fa olor? 
Què se sent? Quina sensació 
produeix? Com està el planeta 
Terra? Quin és l’estat de 
l’emergència  ambiental? Com és 
la naturalesa? Com es relacionen 
els éssers humans amb la resta 
del planeta (animals, plantes, 
microorganismes, mars, terres, 
aire...)? Com viuen els éssers 
humans? Quines són les seues 
regles de convivència?

Repte: Quins problemes planteja 
la carta Repte? Com poden ser 
solucionats? Quin paper juguen les 
tecnologies en aquesta solució? 
Quin paper hi juguen els humans? 
Qui busca solucionar-los? Qui ho 
evita?

El teu centre: Com s’insereix el teu 
centre en el món que planteja la 
carta Futur? Com es relaciona el teu 
centre a la solució del fenomen en 
la carta Repte? Què ha canviat en el 
teu centre per a ser part d’aquesta 
solució? Qui han impulsat aquest 
canvi? 

Tu: On estàs en 2051? Com veus 
el món de la carta Futur? Com et 
relaciones amb el fenomen en la 
carta Repte?

Escriu el relat en primera persona.

Capítol II. Relats futurs
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.  . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 2051.

#EducaciónPorElFuturo
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Com has usat el joc de cartes Coses del futur?
Com has usat la guia Relats futurs?
Ha canviat la teua percepció respecte al paper del teu centre 
educatiu en el context de l’emergència ambiental? Com?
Què t’ha sorprès durant aquest capítol?
Què t’ha semblat difícil?
Hi ha hagut alguna qüestió que consideres significativa? 
Descriu-la.

Registre

Capítol II. Relats futurs
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Data:

#EducaciónPorElFuturo
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CAPÍTOL III: 
EDUCACIÓ 
PEL MON

RESUM
Aquest capítol convida a mirar els centres educatius com a 
nodes educatius.
Usem els models Estudi de cas per a generar espais solidaris 
des d’on mirar l’emergència ambiental amb uns altres ulls. 
Posteriorment usem el formulari Imaginar centres educatius 
per a repensar i estrényer el vincle entre l’educació i el medi 
ambient, en contextos específics.

PREGUNTES PRINCIPALS
Com es manifesta l’emergència ambiental en contextos 
específics? Com es vinculen el medi ambient  i l’educació en 
aquests contextos? Com podem estrényer aquest vincle?

OBJECTIUS
- Proposar un exercici imaginatiu amb una mirada solidària a 
l’emergència ambiental.
- Explorar contextos específics especialment afectats per 
l’emergència ambiental.
- Explorar el vincle entre educació i medi ambient.
- Mirar els centres educatius com a nodes educatius, és a dir, 
com a punts de connexió.

#EducaciónPorElFuturo
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MATERIALS
- Cinc models Estudi de cas diferents.
- Un formulari Imaginar centres educatius. Aquesta ha de ser 
fotocopiada per a entregar-ne una a cada grup de participants.

SUGGERIMENTS D’ÚS

GRUPAL: ESCENARI MÚLTIPLE

Primera sessió: els participants es reparteixen en grups. Cada 
grup rep un model Estudi de cas (1) i un formulari Imaginar 
centres educatius (1). El grup usa el primer per a introduir-se en 
un escenari especialment afectat per l’emergència ambiental. 
Els participants poden usar altres mitjans —com ara pàgines 
web, llibres, o vídeos— per a familiaritzar-se encara més amb 
l’escenari plantejat. Duració recomanada: entre 1 i 2 hores.

Segona sessió: els grups es tornen a reunir. Cada grup usa 
el formulari Imaginar centres educatius (1) per a definir 
les característiques d’un nou centre educatiu en l’escenari 
plantejat per l’Estudi de cas. Duració recomanada: entre 1 i 2 
hores.

Tercera sessió: cada grup fa una presentació del centre 
educatiu que ha creat, fent ús de materials  diversos, com ara 
plànols, esbossos, mapes, objectes, vídeos, etc. Recomanem 
un posterior diàleg obert entre tots els participants. Duració 
recomanada: entre 1 i 2 hores.

Capítol III: Educació pel mon
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GRUPAL 2: ESCENARI ÚNIC

Primera sessió: els participants trien un Estudi de cas i es 
reparteixen en grups. Cada grup rep un formulari Imaginar 
centres educatius (1). Cada grup es familiaritza amb l’escenari 
plantejat per l’Estudi de cas. Per a fer-ho, pot usar el material 
subministrat i altres mitjans com ara pàgines web, llibres, o 
vídeos. Duració recomanada: entre 1 i 2 hores.

Segona sessió: els grups es tornen a reunir. Cada grup usa 
el formulari Imaginar centres educatius (1) per a definir 
les característiques d’un nou centre educatiu en l’escenari 
plantejat per l’Estudi de cas. Duració recomanada: entre 1 i 2 
hores.

Tercera sessió: cada grup fa una presentació del centre 
educatiu que ha creat, fent ús de materials  diversos, com ara 
plànols, esbossos, mapes, objectes, vídeos, etc. Recomanem 
un posterior diàleg obert entre tots els participants. Duració 
recomanada: entre 1 i 2 hores.

#EducaciónPorElFuturo
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Centre: espai en el qual persones o grups de persones es 
reuneixen amb una finalitat concreta. En el centre convergeix 
informació. 
El centre reuneix.

Node: espai en el qual conflueixen connexions d’altres espais 
que també són nodes. 
El node connecta.

El teu centre educatiu és, per descomptat, un centre. També és 
un node.

Durant aquest capítol observa:
Com convergeix la informació en el teu centre educatiu? 
Com estableix connexions?

Tasca

Capítol III: Educació pel mon
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1. Com has usat els models Estudis de cas?
2. Com has usat el formulari Imaginar centres educatius?
3. Has sentit afinitat amb algun estudi de cas específic? Per què?
4. Què t’ha sorprés durant aquest capítol?
5. Què se t’ha dificultat?
6. Hi ha hagut alguna qüestió que consideres significativa? 
Descriu-la

Registre

Capítol III: Educació pel mon
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Data:

#EducaciónPorElFuturo
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CAPÍTOL IV: 
UN FUTUR PER AL 
MEU CENTRE

RESUM
Aquest capítol proposa buscar oportunitats de canvi.
Usem els formularis Un futur per al meu centre per a generar 
espais des d’on explorem el potencial transformador dels 
centres educatius davant de l’emergència ambiental.
Posteriorment usem el model Acord pel futur per a proposar 
un pla de canvi dirigit a estrényer el vincle entre centre 
educatiu i el medi ambient.

PREGUNTES PRINCIPALS
Què pot fer el meu centre per a ajudar a solucionar els reptes 
locals i globals que suposa l’emergència ambiental? Què 
necessita canviar? Qui pot impulsar aquest canvi?

OBJECTIUS
- Explorar el potencial transformador dels centres educatius 
davant de l’emergència ambiental.
- Explorar mitjans a través dels quals els membres de la 
comunitat educativa poden definir i executar plans de canvi en 
conjunt.
- Explorar formes de ciutadania explícitament dirigides a 
abordar l’emergència ambiental.
Impulsar processos dirigits a estrényer el vincle entre centre 
educatiu i el medi ambient.

#EducaciónPorElFuturo
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MATERIALS
- Set formularis Un futur per al meu centre diferents: Edifici (1), 
Classes (1), Estudiants (1), Docents (1), Pla d’estudis (1), Regles 
(1), Relacions (1). Aquests formularis han de ser  fotocopiats per 
a entregar-ne un a cada comissió de treball.
- Un model Acord pel futur. Aquest pot ser usat com a model o 
pot ser fotocopiat per a usar a conveniència.
- Tots els altres materials inclosos en el kit Educació pel futur. 
Aquests seran usats a conveniència.

SUGGERIMENTS D’ÚS
Grupal (mínim 7 participants)

Primera sessió: els participants es reparteixen en set 
comissions de treball (7): Edifici (1), Classes (1), Estudiants (1), 
Docents (1), Pla d’estudis (1), Regles (1), Relacions (1). Cada 
comissió rep el formulari Un futur per al meu centre que li 
correspon i l’usa per a definir propostes de millores concretes 
per al centre educatiu. Per a fer-ho, pot usar el material 
subministrat en capítols anteriors (targetes, jocs de cartes, 
guies, etc.) o usar altres mitjans com ara entrevistes, pàgines 
web, llibres, o vídeos. Duració recomanada: entre 1 i 2 hores.

Segona sessió: les comissions es reuneixen per a prendre 
decisions en conjunt. Usen el model Acord pel futur per a 
arribar a resolucions. Duració recomanada: 2 hores.

Tercera sessió: Cada comissió tria un representant. En 
conjunt i amb l’ajuda del/les docent/s, els representants de 
les comissions presenten l’Acord pel futur a les autoritats o 
òrgans de govern del centre educatiu. Per a fer-ho, podran fer 
ús de materials diversos, com ara plànols, esbossos, mapes, 
objectes, vídeos, etc. Després d’un diàleg obert entre tots els 
presents, els òrgans de govern es comprometen a implementar 
almenys una de les resolucions proposades. Duració 
recomanada: entre 2 i 3 hores.

Capítol IV: Un futur per al meu centre
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Identifica reptes ambientals en la teua localitat. Pots 
usar pàgines web, llibres, vídeos o altres mitjans per a 
identificar-los.

Com són els teus hàbits de consum?
Quin tipus d’energia uses a casa?
Quins són els teus hàbits de transport?
Com és la teua dieta quotidiana? Quins aliments compres? 
Quin és el seu origen? Com venen empaquetats?
Quina roba compres? Amb quina freqüència? On ha sigut 
feta la teua roba? 

Ara enumera cinc hàbits de consum que canviaràs per a 
ajudar a solucionar almenys un dels reptes ambientals 
identificats més amunt.

Tasca

Contaminació atmosfèrica
Calfament global
Desglaç
Contaminació de l’aigua
Pujada del nivell de la mar
Migracions massives
Degradació de la terra

Canvi climàtic
Escassetat d’aigua
Extinció massiva
Xenofòbia
Desigualtat social
D’altres

Capítol IV: Un futur per al meu centre
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- Com has usat els formularis Un futur per al meu centre? 
- Com has usat el model Acord pel futur?
- Ha canviat la teua percepció respecte al potencial     
  transformador dels centres educatius davant l’emergència       
  ambiental? Com?
- Què t’ha sorprés durant aquest capítol?
- Què se t’ha dificultat?
- Hi ha hagut algun canvi que consideres significatiu? 
  Descriu-lo.

Registre

Capítol IV: Un futur per al meu centre
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Data:

#EducaciónPorElFuturo
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Acord de París
Animals
Agricultura intensiva
Biodiversitat
Calfament global
Canvi climàtic
Combustibles fòssils
Consum responsable
Contaminació atmosfèrica
Contaminació de l’aigua
Desforestació
Degradació de la terra
Desglaç
Desigualtat social
Emergència ambiental
Energia eòlica
Energia geotèrmica
Energia hidràulica
Energia solar
Escassetat d’aigua
Especisme
Extincions massives
Gestió de residus 
Humans
Transport ecològic

Microorganismes
Migracions massives
Minerals
Materials sostenibles
Persones
Extracció
Planetes
Protocol de Tòquio
Sequera
Solidaritat
Sostenibilitat
Pujada del nivell del mar
Terraformació
Xenofòbia

Conceptes clau

#EducaciónPorElFuturo
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